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 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2021 

 

 

Phần Thứ nhất: 

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2020. 

 

 I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Thuận lợi – khó khăn 

a. Thuận lợi 

HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 

năm 2016 về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, 

nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh. 

Thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân Tỉnh; về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông 

thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hà tĩnh giai đoạn 2019-

2020. 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2018 của HĐND Thành 

phố Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất, thương mại- dịch vụ và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn Thành. 

Nhờ những chính sách trên đây của Tỉnh và Thành phố mà đã tạo động lực 

thúc đẩy sản xuất phát triển, không ngừng ứng dụng các tiến bộ KHKT góp phần 

tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, xây dựng các chuỗi liến kết trong sản 

xuất theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững. 

 Sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND, UBND, sự vào cuộc của 

các ban ngành đoàn thể và các tổ dân phố 

b. Khó khăn: 

-  Thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ ảnh hưởng  của Elni no 

gây hạn, ấm đầu vụ ,xen kẻ rét đậm, rét hại, thiếu ánh sáng trong sản xuất nông 

nghiệp phải được theo dõi chặt chẻ chủ động từ đầu vụ để có có biện pháp xử lý kịp 

thời, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. 
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- Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thiên tai khó lường, dịch bệnh trên cây 

trồng vật nuôi tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt là lùn sọc đen phương nam, 

chuột, bệnh đạo ôn, một số dịch bệnh khác đã làm ảnh hưởng đến sản xuất nông 

nghiệp của bà con nhân dấn. 

- Kênh mương ách tắc do nhiều dự án đô thị chưa hoàn thiện. Quy mô sản 

xuất nhỏ lẻ, manh mún. Giá các loại vật tư nông nghiệp, giống, thức ăn đầu vào 

tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến đầu tư phát triển nông nghiệp. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH: 

1. Công tác chỉ đạo,  điều hành: 

  Căn cứ vào Đề án và Kế hoạch sản xuất của UBND Thành phố, UBND 

phường đã xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế tại địa phương. BCH Đảng 

ủy cũng đã có Nghị quyết về lãnh đạo sản xuất nông nghiệp năm 2020. 

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền và cả hệ thống chính 

trị vào cuộc nên đã tạo ra chuyển biến về nhận thức tư tưởng nên sản xuất nông 

nghiệp năm 2020 đạt kết quả cao. 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh,Thành phố, cấp ủy,chính quyền, các 

ngành, đoàn thể đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực như: 

 2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu theo lĩnh vực: 

* Các mô hình trồng trọt: 

Cây lúa:.. 

Diện tích vụ xuân 31,5 ha và vận động nhân dân làm hết diện tích năng suất 

240kg/sao sản lượng sản lượng 4, 8 tấn/ ha 

Vụ  hè thu  diện tích 31,5 vận động bà con nhân dân làm hết qua thăm đồng 

thì một số cánh đồng lúa mới bị sâu bệnh và doàn đã đánh giá năng suất 200 kg/sao 

, sản lượng 4, 0 tấn/ha ( Nhưng qua nắm bắt của dân thu hoạch về thì năng suất 

giống lúa mới đạt 4,8 tấn /ha. Nhưng cũng được sự quan tâm của Thành phố nên 

cũng đã hỗ trợ bà con nhân dân giống mới ADI 168 1,4 tấn giống  và đã đưa vào 

sản xuất vụ hè thu vừa rồi đưa lại  năng suất rất cao. 

Rau: Diện tích 2ha trong vườn và  ngoài đồng và bà con nhân dân đã tranh 

thủ thời tiết thuận lợi và đã trồng hết diện tích nhưng do trận lủ vùa qua đã làm hư 

hại nghiêm trọng  đến số diện tích rau màu của bà con nhân dân. 

 *Các mô hình chăn nuôi: Chủ yếu là bà con nhân dân tự phát và nuôi 

những mô hình nhỏ . Có gia đình Ông Trì nuôi vịt vói số lượng nhiều và cũng đưa 

lại hiệu quả cao. Còn các hộ nuôi chủ yếu để phục vụ cho gia đình 

 Lợn 25 con, gà 1200 con, việt 1500 con, bò  10 con. Đây là số liệu đăng ký 

tiêm phòng đầu năm nhưng do tình hình mưa lủ nên số lượng gia súc gia cầm lại 

giảm nhiêu nữa. 

 * Về thủy sản: 
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 Diện tích nuôi trồng chủ yếu là các gia đình có ruộng sâu và đào để  nuôi cá 

nước ngọt như cá trắm, cá chép, cá rô phi và một số cá khác . Nhưng cũng do lủ 

nên cá của bà con nhân dân cũng đã trôi hết  

3. Kết quả thực hiện kế hoạch tái cơ cấu lại sản xuất nông gắn với triển 

khai chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình ocop. 

 - Rau củ quả:  Các mô hình sản xuất rau của quả đã đưa lại năng suát cao cho 

bà con nhân dân, các vụ thu hoạch đạt giá trị sản lượng, áp dụng công nghệ cao mỗi 

vụ thu hoạch đưa lại lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng/ 1 vụ 

 - Lúa:  Chuyên đổi cơ cấu giống mới vào sản xuất nên đã đưa lại  năng suất 

cao như giống ADI 168. Năng suất 4, 8 tấn /ha. 

 - Lợn : chủ yếu các gia đình tự đầu tư nuôi với quy mô nhỏ và  dàn trải số 

lượng đàn. 

4. Đổi mới nâng cao hiệu quả hình thức tổ chức sản suất, áp dụng cơ giới 

hóa, áp dụng công nghệ:” 

 Áp dụng tiến bộ khoa học váo sản xuất đã đưa lại hiệu quả cao như chuyển 

giao khoa học công nghệ đưa cac giống mới có năng suất chát lượng, cơ giới hóa 

đảm bảo phục vụ cho  nhu cầu đất đat vào sản xuất tốt, công tác sâu bệnh cũng chỉ 

đạo kịp thời nên  hạn chế được sâu bệnh phá hoại cho cây trồng vật nuôi. 

 5. Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp: 

 -  Hạ tầng thủy lợi: Kênh mương nội đồng bà con nhân dân thường xuyên ra 

quân nạo vét, đắp cao, được nâng cấp sữa chữa, các cầu cống được tu sữa và thay 

mới nên hệ thống thoát nước đảm bảo phục vụ cho bà con sản xuất được tốt,đưa lại 

năng suất cao. 

 - Phát động toàn thể hội viên ra quân làm vệ sinh môi trường phát quang 

đường làng ngõ xóm tích cực trồng cây xanh trên các tuyến đường . Vận động hội 

viên ra quân nạo vét kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp với 

chiều dài 3.440m, nạo vét mương tiêu úng là 430m, 

 II. KÉT QUẨ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC PHỤC VỤ SẢN 

XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CÁC LĨNH VỰC: 

 1. Công tác quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, an toàn VSTP: 

 Công tác quản lý của nhà nước, sự phối hợp cuẩ MTTQ và cac đoàn thể đã 

làm tốt công tác tuyên truyền về sản xuất kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp 

và bảo đảm an toàn thực phầm. 

 Ban chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật thường xuyên năm bắt, kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của các hộ kinh doanh và tổ chức ký cam kết đến các hộ 

không vi phạm theo quy định của thông tư 51 của bộ NNPTNT. 

           Định kỳ thành lập đoàn đi kiểm tra và  phối hợp vơi cấp trên để tập huấn cho 

các hộ kinh doanh nắm rõ về cách bảo quản thuốc BVTV và kinh doanh một các 

mặt hàng nhà nước không cấm. 
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Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, đúng 

thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách, tuân thủ thời gian ngừng 

sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất thuốc, đọc kỹ nhãn thuốc trước khi 

sử dụng. 

Vận động bà con nhân dân sử dụng phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ráng, 

đúng liều lượng, đúng cách theo hướng dẫn ghi trên bao bì, tài liệu hướng dẫn sử 

của cán bộ kỹ thuật trồng trọt, cán bộ khuyến nông, Sử dụng phân hữu cơ đã được 

ủ hoai mục. 

Có trang thiết bị, dụng cụ,  vật liệu bao gói, chứa đựng phương tiện phù hợp 

để sản xuất, thu hoạch, bảo quản và vận chuyển, không gây độc hại, không gây ô 

nhiễm 

 III. Những tồn tại hạn chế: 

 1. Tồn tại 

 - Sản xuất vụ xuân, vụ Hè thu 2020 tuy đạt kế hoạch về diện tích nhưng năng 

suất chưa đạt kế hoạch đề ra. 

- Một số hộ dân vẫn chưa chấp hành nghiêm lịch thời vụ, còn tình trạng người 

dân gieo cấy chậm so với lịch thời vụ; công tác đầu tư chăm sóc và phòng trừ sâu 

bệnh của các hộ sản xuất chưa kịp thời nên có phần hạn chế năng suất, sản lượng 

lúa. 

- Tình hình sâu bệnh hại diễn biến phức tạp, ngoài một số đối tượng sâu bệnh 

phát sinh gây hại như: Sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy, chuột, trong đó nạn chuột bùng phát 

gây hại mạnh, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo sản xuất.  

- Do lúa trổ vào thời tiết nắng nóng nên cũng một phần cũng ảnh hưởng đến 

năng suất của lúa. 

a. Nguyên nhân khách quan 

 - Tác động của biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ hạn hán trong vụ Hè Thu 2019 

và đặc biệt do thời tiết biến đổi thất thường nên làm cho một số bệnh hại trên cây lúa phát 

triển . Đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên cây lúa  đã làm cho một số diện mất trắng. 

 - Tình hình sâu bệnh, dịch hại diễn biến phức tạp, đặc biệt là chuột phá hoại 

mạnh trên diện rộng nhưng chưa có giải pháp hiệu quả. 

b. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác đầu tư chăm sóc phòng trừ sâu bệnh của người sản xuất chưa kịp 

thời theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và các ban ngành chuyên môn.  

- Công tác làm đất đầu vụ sản xuất còn gặp khó khăn do hạn chế về số lượng 

máy làm đất trên địa bàn ít, công suất nhỏ. 

- Người sản xuất nông nghiệp còn chủ quan, không mặn mà trong công tác 

chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, đầu tư chăm bón, đắp bờ giữ nước có phần hạn 

chế, chưa kịp thời dẫn đến khó khăn cho công tác chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời 

vụ, quy trình kỹ thuật và hiệu quả thấp trên một số diện tích. 
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3. Bài học kinh nghiệm 

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải được tiến hành quyết liệt, đồng 

bộ; chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi; vận động nhân dân thực hiện 

đúng quy trình kỹ thuật, đầu tư chăm bón. 

- Công tác dự thính, dự báo các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây trồng 

phải kịp thời; khi dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên diện rộng phải chỉ đạo tổ 

chức phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

- Thực hiện nghiêm túc các giải pháp về kỹ thuật và quản lý nhà nước về 

chất lượng giống và phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; công tác thủy lợi phục vụ 

tưới tiêu chủ động nhằm đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ sản xuất. 

- Phổ biến, hướng dẫn nhân dân tiếp cận kịp thời các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, 

thành phố để phát triển sản xuất theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích; tổ chức cho các hộ tham quan học 

tập các mô hình sản xuất có hiệu quả. 

- Tăng cường hoạt động của các tổ chức hội tại các tổ dân phố tuyên truyền 

động viên hội viên đoàn viên tích cực sản xuất an toàn hiệu quả, đúng tiến độ. 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2021 

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2021: 

1. Chỉ tiêu tổng quát: 

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, linh hoạt trong tổ chức, 

chỉ đạo; tập trung chỉ đạo sản xuất  nông nghiệp năm 2021 đạt năng suất và sản 

lượng theo hướng sử dụng các giống ngắn ngày, năng suất và chất lượng cao phù 

hợp với điều kiện đất canh tác của các tổ dân phố, chấp hành nghiêm lịch thời vụ 

Tăng cường đầu tư thâm canh, thực hiện tốt công tác chống hạn, phòng trừ dịch 

bệnh trên cây trồng, tập trung ưu tiên tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản 

xuất.  

2. Chỉ tiêu cụ thể: 

Cây lúa: Diện tích lúa cả năm 63 ha,diện tích lúa xuân 31,5 ha năng suất 

240kg/sao. Sản lượng 4, 8 tấn/ha. Vụ hè thu 31,5 ha, năng suất 240kg/sào, sản 

lượng 4,8 tấn/ha 

Rau màu thực  phẩm các loại: diện tích 2ha năng suất 50 tạ/ha sản lượng 100 

tấn. 

Nhà lưới trồng rau, củ quả: Tổng số nhà lưới 2 nhà, diện tích 473m2 

a. Trồng trọt: 31.5ha năng suất 48tạ/ha, sản lượng 139 tấn. 

- Rau đậu thực phẩm: Diện tích 2ha, năng suất 50tạ/ha, sản lượng 100tấn.  

b. Chăn nuôi-Thú y:  
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- Chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo theo quy hoạch phát 

triển đô thị. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch tiêm phong cho đàn gia súc, 

gia cầm đợt 1/2021 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

-Thực hiện công tác giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Kiểm dịch, kiểm 

soát chặt chẻ  việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ động vật lưu thông trên 

địa bàn phường. 

 3.Lĩnh vực thủy sản: 

Diện tích nuôi cá nước ngọt khoảng 5 ha chủ yếu là cá trắm,cá chép,cá rô phi, 

cá tràu và một số loại khác. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội 

dung Đề án sản xuất vụ Hè Thu năm 2021; các chủ trương, chính sách phát triển 

sản xuất của tỉnh, Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2018 của HĐND thành 

phố về một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn bằng nhiều hình thức; thực hiện bổ cứu sản xuất 

kịp thời các khâu bón phân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, kiểm soát dịch bệnh 

đúng quy trình, hướng dẫn. 

 - Tham mưu cho ủy ban nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế 

như trồng rau,củ quả trong nhà  lưới, vận động bà con nhân dân tận dụng nguồn đất 

của mình để trồng cac loài hoa cúc để bán dịp rằm hoặc tết. 

- Thành lập các tổ, nhóm sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực về sản xuất 

rau màu, kinh doanh rau củ quả sạch, chăn nuôi theo hướng hữu cơ,các dịch vụ 

khác. 

Tham mưu nguồn vốn ưu đãi để tạo điều kiện cho bà con nhân dân vay phát 

triên sản xuất kinh danh 

 - Tham mưu,chủ động xây dựng đề án sản xuất vụ xuân, vụ  Hè thu để triển 

khai đến tận người dân, tập huấn kỹ thuật sản xuất vụ xuân , vụ Hè Thu, tập trung 

vào các nội dung: Các giống lúa đưa vào sản xuất, lịch thời vụ, và công tác chống 

hạn và ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, 

các giải pháp kỹ thuật (về giống, thời vụ, quy trình kỹ thuật, phòng chống dịch 

bệnh trên cây trồng…). Thực hiện tốt 3 khâu đồng bộ( đồng bộ giống, đồng bộ quy 

trình sản xuất thâm canh, đồng bộ theo từng xứ đồng để thuận lợi trong đầu tư thâm 

canh.  

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Công tác chỉ đạo sản xuất: 

 Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất, trên cơ sở thực hiện Đề án sản 

xuất của UBND thành phố, Sự chỉ đạo của UBND phường về sản xuất vụ xuân và 

vụ  Hè Thu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trên cơ sở 
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Đề án sản xuất vụ Hè Thu của UBND phường đã ban hành, các tổ dân phố họp 

quán triệt đề án sản xuất đến tận nhân dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn 

phường. 

 Trong quá trình sản xuất, UBND phường đã ban hành các văn bản bổ cứu, 

phòng trừ sâu bệnh, công tác chăm bón kịp thời cho nhân dân sản xuất đúng lịch 

thời vụ. Tuy vậy, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, bên cạnh đó nhân dân còn chủ 

quan, xử lý chưa kịp thời, vẫn còn một số diện tích nhân dân chưa thực sự đầu tư 

chăm sóc. 

2.1. Đối với trồng trọt 

a. Diện tích, năng suất, sản lượng 

Ngay từ đầu vụ đã tập trung chỉ đạo các tổ dân phố nạo vét kênh mương nội 

đồng để đảm bảo nguồn nước gieo cấy; chăm bón phát triển cây lúa. 

- Diện tích gieo cấy lúa  xuân và lúa Hè Thu 31,5 ha, đạt 100% kế hoạch đề 

án đã đề ra; năng suất đạt 240tạ/ha, sản lượng 4,8 tấn/KH 139 tấn 

- Diện tích rau thực phẩm các loại: 2 ha, năng suất 50 tạ/ha. 

b. Cơ cấu giống 

* Đối với lúa : Xuân muộn 100% diện tích= 31,5ha  

- Các giống lúa: Nhóm giống chủ lực: Trà Xuân muộn cơ cấu giống có thời 

gian sinh trưởng dưới 140 ngày như lúa thuần HT1, VTNA2, PC6, ADI 168, Nếp 

các loại,  khang dân đột biến.  Mỗi vùng đất, xứ đồng chỉ cơ cấu 2-3 giống phù 

hợp; không 

Đối với vụ hè thu: Các bộ giống lúa sản xuất vụ hề thu có thời gian sinh 

trưởng ngắn (dưới 100 ngày), năng suất chất lượng cao như: Xuân Mai 12, Nếp 

98, Vật tư Nghệ An 2, ADI 168, Hương Thơm, PC6.  

Rau các loại: Vận động bà con nhân dân triển khai trồng rau màu , củ quả 

trong nhà lưới đảm bảo năng suất và sản lượng, tập trung làm đất để trồng rau ở 

ngoài đồng và trong vườn của gia đình. 

Phường đã tập trung chỉ đạo các tổ dân phố vận động bà con nhân dân làm 

đất, gieo thẳng các trà giống trên theo lịch thời vụ chỉ đạo của UBND thành phố.  

2.2. Chăn nuôi - Thú y 

Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn phường ngày càng giảm do tiến trình đô thị 

hóa chủ yếu duy trì đàn gà, vịt, đàn lợn, trâu, bò ngày càng giảm.  

Việc tổ chức thực hiện tiêm phòng, tiêu độc khử trùng theo định kỳ cho đàn 

gia súc gia cầm năm 2021 heo hướng dẫn của Trung tâm Ứng dụng KHKT  và Bảo 

vệ cây trồng vật nuôi Thành phố được tổ chức đảm bảo và đồng bộ. Các hộ gia 

đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng và 

công tác tiêu độc khử trùng.  

2.3 Công tác bảo vệ thực vật: 
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Thực hiện tốt các công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo các loại sâu bệnh 

hại cây trồng, thông báo kịp thời đến tận các tổ dân phố và các biện pháp xử lý để 

tổ chức phòng trừ có hiệu quả. Các loại sâu bệnh hại cần quan tâm: Bọ trĩ, sâu cuốn 

lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân, đạo ôn cổ bông...Cần lưu ý đặc biệt quan tâm công 

tác phòng và diệt chuột ngay từ đầu vụ. 

2.4 Về thủy lợi: 

- Tập trung nạo vét, khơi thông các hệ thông kênh tưới tiêu, kiên cố hóa kênh 

mương, cũng cố bờ vùng bở thửa để giữ nước mặt ruộng, tránh thất thoát nguồn 

nước. Thực hiện sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. 

2.5 . Công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

- Phối hợp Trung tâm ứng dụng KHKT & bảo vệ CTVN thành phố tổ chức 

các lớp tập huấn kỹ thuật về chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, đưa các bộ giống mới 

vào sản xuất.  

- Chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ của ủy ban nhân dân Thành phố. 

2.6. Chính sách phát triển vụ hè thu năm 2020: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất tiếp cận tốt các  chính 

sách khuyến khích phất triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái nghị quyết số 

42/2018/NQ-HĐND ngày 27/12/2018 của hội đồng nhân dân thành phố đã ban 

hành. Năm 2021 phường sẽ tiếp tục đăng ký thêm các mô hình nhà lưới để được 

hưởng cơ chế của HĐND Thành phố. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các tổ dân phố 

- Trên cơ sở nội dung triển khai của UBND phường, các tổ dân phố triển khai 

họp nhân dân để quán triệt các giải pháp về cơ cấu, thời vụ, quy trình kỹ thuật; căn 

cứ vào từng vùng để cơ cấu giống hợp lí, đạt năng suất cao. 

2. Ban khuyến nông, ban chăn nuôi thú y phường 

Tăng cường chức năng chỉ đạo, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, làm tốt công tác 

điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh, báo cáo UBND phường để có phương 

án xử lý kịp thời. 

- Khảo sát, đề xuất những phương án sửa chữa những tuyến kênh mương nội 

đồng hư hỏng, xuống cấp, rò rĩ gây thất thoát nước. 

3. Tổ công tác liên ngành của phường 

Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm; kiểm tra 

phát hiện và có biện pháp tham mưu ngăn chặn các nguy cơ phát sinh dịch bệnh 

trên địa bàn kịp thời và hiệu quả. 

4. Bộ phận văn hóa phường 

Tăng cường công tác tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, thành phố 

và phường, các cơ chế chính sách hỗ trợ của Thành phố đến tận nhân dân. 
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5. Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể phường tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên của mình, người dân thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật kịp 

thời để sản xuất đạt hiệu quả cao. 

Yêu cầu các tổ dân phố, Trưởng ban khuyến nông, Trưởng ban chăn nuôi thú 

y phường và các đơn vị, bộ phận chuyên môn liên quan tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND-UBND; 

- TT UBMTTQ và trưởng các đoàn thể; 

- 7/7 tổ dân phố; 

- Lưu VP UBND. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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